Usnesení č. 5/2020
ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného
dne 10. 12. 2020 v Javorné v penzionu „U Silnice“
Zastupitelstvo městyse schválilo:
-

-

zhotovitele akce „Oprava veřejného vodovodu ve Chvalšovicích“ – firmu
VAK SERVIS s.r.o. Klatovy za cenu 4 709 546,54 Kč bez DPH
směnu pozemků p.č. 365/38, 365/45, 384/2, 398/2, 399/4, 399/6, 415/3,
417/1, 426 a části pozemku p.č. 456/6 – vše v k.ú. Čachrov, za pozemky
p.č. 403/2, 404/12 a část pozemku p.č. 404/9 – vše v k.ú. Čachrov, s paní
Janou Čapkovou bez finančního vyrovnání, náklady hradí městys
záměr směny části pozemku p.č. 484 v k.ú. Čachrov
záměr směny částí pozemků p.č. 456/6, 457/1 a 509/1 – vše v k.ú. Čachrov,
náklady na zaměření uhradí městys
záměr směny části pozemku p.č. 195/2 v k.ú. Kunkovice u Čachrova
záměr prodeje části pozemku p.č. 66/4 v k.ú. Onen Svět
záměr směny části pozemku p.č. 1 372/1 v k.ú. Javorná na Šumavě, náklady
na zaměření uhradí městys
záměr prodeje pozemku p.č. 359/4 v k.ú. Svinná na Šumavě
prodej části pozemku p.č. 356 v k.ú. Svinná na Šumavě o výměře 199 m2
Petru Kubíkovi za cenu 150,- Kč/m2
prodej části pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Čachrov o výměře 107 m2 Haně
Novákové a Heleně Ramaislové za cenu 150,- Kč/m2
přijetí daru – pozemku p.č. 308/13 v k.ú. Bradné o výměře 73 m2 v ceně 50,Kč/m2, tj. celkové ceně 3 650,- Kč, náklady s tím spojené uhradí městys
záměr pronájmu bývalé garáže ČSAD a bývalé nocovny v Javorné čp. 24
nejvyšší nabídce s minimálním podáním 1 000,- Kč/měsíc
dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou S-pro servis s.r.o. Blatná
nabídku na zpracování aktualizace pasportu MK za cenu 28 000,- Kč a
pasportu dopravního značení za cenu 14 000,- Kč od Pavla Mareše
řád veřejného pohřebiště městyse Čachrov
změnu vedení katastrální hranice mezi k.ú. Javorná na Šumavě a
k.ú. Hojsova Stráž dle přiloženého návrhu
poskytnutí příspěvku na činnost spolku Římskokatolické farnosti Čachrov
na rok 2020 ve výši 43 000,- Kč
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou farností Čachrov na
částku 43 000,- Kč a pověřilo starostu podpisem této smlouvy
poskytnutí příspěvků na poskytování sociálních služeb Oblastní charitě
Sušice na roky 2020 a 2021 ve výši 2 x 50 000,- Kč
uzavření veřejnoprávních smluv s Oblastní charitou Sušice na částky 2 x
50 000,- Kč a pověřilo starostu podpisem těchto smluv
rozpočtové opatření č. 8/2020 dle přiloženého seznamu

Zastupitelstvo městyse neschválilo:
-

možnost rekonstrukce místní komunikace HC 2 v k.ú. Svinná na Šumavě

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
-

zprávu starosty městyse o činnosti úřadu od minulého zasedání ZM
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020
rozpočtové opatření č. 7/2020 dle přiloženého seznamu
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